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প্রশ্ন  —  

অল্লায যাস্তায অভ  খা কিান র্থ অছে কি ?অল্লা যাস্তা কফলয়ি 

াকিগুছরা কি শুধুআ কিাছিয িনয প্রছমািয এফং অল্লায যাস্তায় কফয ছর 

কম পকিরতগুছরা ফকনথত ছয়ছে এগুছরা কি শুধুআ কিাছিয িনয প্রছমািয?? 

 

অয এআ পকিরত কি তাফকরছেয কেছে প্রছমািয নয় কি??? িামািাল্লা 

খাছয়য। (নাভ প্রিাছ কনচু্ছি) 

#ঈত্তয — 

কিাি ংক্রান্ত কিেু ংয় কনযন — ভুপতী াআি অভাি ারনুযী 

(াকপমাহুল্লা) 

াআখুর ািী  ভুপতী িারুর ঈরুভ কিফন্দ  

কিাি িুযঅন  াকিছয এিকি কফছল কযবালা। তাাঁয র্থ র দ্বীন 

আরাছভয প্রকতযো  ভুন্নত িযায রছেয আরাছভয ত্রুছিয কফরুছে রড়াআ 

িযা। 

ব্দ কফছফচনায় কিাি ব্দকিয িু ধযছনয ফযফায ায়া মায়, 

১) جاىد العدو جماىدة جهادا 

র্থাৎ ত্রুয কফরুছে রড়াআ িযা 

২) جاىد يف االمر 

কিান িাছি ূর্থ কি ফযয় িযা  প্রানান্তিয প্রছচষ্টা চারাছনা। 

এআ ছর্থআ ফরা ছয় র্াছি কভািাািা। 

িুযঅন  ািীছ কিাি ছব্দয কফকবন্ন ধযছনয ফযফায ায়া মায়, কিার্া 

শুধু جهاد و جماىدة এছছে। কিার্া তায ছয يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা —

 র্থাৎ অল্লায যাস্তায়) মুি ছয়ছে। কিার্া অফায هللا في (কপ অল্লা)  

 মুি ছয়ছে। فينا
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এভনকি سبيل هللا (াকফকরল্লা) ব্দকি িখছনা এিািী ফযফায িযা ছয়ছে 

িখছনা جهاد এয াছর্ কভছর ফযফহৃত ছয়ছে। 

এছেছে কিাছিয র্থ কফভ্রাি কর্ছি ফাাঁচায িছনয এিকি এিকি ভূরনীকত 

নুযর্ িযা কমছত াছয। মা ভূরত নুূছয অছরাছি েৃকত  কধি 

কনযাি। এছত বয়াফ কফভ্রাকন্ত  নর্থি কবাোকন্ত কর্ছি ভকুি ায়া মাছফ 

আনা অল্লা। 

কমখাছন শুধ ু  فينا ফা (কপ অল্লা) هللا يف ব্দ এছছে কিংফা তাযয جماىدة
এছছে, ক অয়াতগুছরা “অভ” (ফযাি)। র্থাৎ কখাছন কিাি ব্দকিয 

অকবধাকনি কম ছর্থ ফযািতা অছে তা ঈছেয ছত াযছফ। কমভন অল্লায 

ফার্ী — 

ِ َحّقَ ِجَهاِدهِ   َوَجاِهُدوا ِِف اّلّلَ
র্থঃ অয কতাভযা অল্লায ছর্ ফথকি ফযয় িছযা। (ূযা জ্জ, অয়াত ৭৮) 

. 

র্থাৎ ‘মাযা অল্লায দ্বীছনয িনয ূর্থকি ফযয় িছয’। নুরূ অল্লায 

ফার্ী — 

َ لََمَع الُْمْحِسِنَي  ْ ُسُبلََنا َوإِّنَ اّلّلَ ُ  َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَيَّّنَ
র্থঃ মাযা অল্লায দ্বীছনয িনয প্রার্ান্তিয প্রছচষ্টা চারায় অকভ তাছিয ফহু 

ছর্য ন্ধান কিআ। (ূযা অনিাফতূ, অয়াত ৬৯) 

এআ অয়াতদ্বয় এফং এ িাতীয় নযানয অয়াত দ্বীছনয ির প্রছচষ্টাছি াকভর 

িছয। কম কিঈ কম কিাছনা েকতছত দ্বীছনয িনয কিান প্রছচষ্টা িযছফ, ক এআ 

অয়াতগুছরায ঈছেয ছত াযছফ। 

কিন্তু কমখাছন কিাি ব্দ এছছে কিংফা جماىدة ভূর ধাতুয াছর্ يف سبيل هللا (কপ 

াকফকরল্লা) মুি ছয়ছে, র্ফা কিার্া শুধু يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা ) 

ফরা ছয়ছে (ছমভনিা মািাছতয ক্বিায  অল্লায যাস্তায় খযছচয অছরাচনযা 
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এছছে) — এ ির অয়াত দ্বাযা جهاد (কিাি) এয খা (কফছল) র্থ 

(র্থাৎ মুে) ঈছেয িযা ছয়ছে। 

এ িাযছনআ ূযা তাফায কমখাছনআ جهاد ব্দ এছছে কখাছনআ া অব্দুর 

িাছিয কিরফী (যঃ) এফং তায নুযছর্ াআখুর কন্দ (যঃ) মেু িযা র্থ 

করছখছেন। 

এভকনবাছফ াকি গ্রন্থগুছরাছত ابواب احلهاد  فضائل اجلهاد নাছভ কম কছযানাভ 

গুছরা এছছে কখাছন এআ কফছল র্থ ঈছেয। অকন কচন্তা কিছি িাগ্রত 

কযছখ ধযায়গুছরা াঠ িরুন। কিখছফন يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) এয 

ফনথনাগুছরা কমখাছন ঈছল্লখ অছে, কখাছনআ কিাি ঈছেয। 

এছত কফাঝা কের يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) ব্দকি আরাছভয এিকি 

কফছল কযবালা। মায ুকনকিথষ্ট র্থ র অল্লায যাস্তায় মুে িযা। কিন্তু ত 

িুঃছখয কফলয় অভাছিয তাফরীেী বাছয়যা এআ অয়াতগুছরাছি “অভ” 

(ফযাি) িছয কিছয়ছেন। 

এভনকি শুধু “অভ”আ নয় ফযং কনছিছিয াছর্ “খা” (ীভাফে) িছয 

কনছয়ছেন। িাযন তাযা দ্বীছনয িািগুছরায ভছধয শুধু তাফরীেছিআ কিাি 

ফছরন। নযানয দ্বীকন িাি কমভন তা’রীভ, তািযী, তাপীয, তা’করপ আতযাকি 

কিেুছিআ কিাি ফছরন না। 

ফযং তাফরীছেয কিেু াধাযর্ ার্ী বাআ কতা এভন অছে, মাযা এগুছরাছি 

দ্বীছনয িািআ ভছন িছয না। অয মখন তাযা কনছিছিয িািছিআ কিাি নাভ 

কিছয় কিছয়ছে তখন িুযঅন  াকিছয কিাছিয কমফ পকিরত ফকর্থত ছয়ছে 

তা ঢারাবাছফ কনছিছিয িাছিয িনয ফযফায িযা শুরু িছযছে। 

 

অি ফাধয ছয় ত অছেছয াছর্ ফরছত য় তাফরীেী বাআছিয এআ 

িািগুছরা কিানবাছফআ ী ছচ্ছ না। 
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কিাি আরাছভয এিকি কফছল কযবালা। িুযঅন  ািীছ মখন এআ ব্দ 

ঈছল্লখ িযা য় তখন এয দ্বাযা قتال يف سبيل هللا (কক্বতার কপ াকফকরল্লা) 

ঈছেয য়। 

তছফ যাাঁ কিেু কিেু িািছি কিাছিয াছর্ কভরাছনা ছয়ছে। এ কভরাছনািুিুআ এ 

িািগুছরায পকিরছতয িনয মছর্ষ্ট। কমভন ািীছ অছেঃ 

যাূরুল্লা াঃ ফছরছেন কম আরছভয কখাাঁিায িনয কফয য় ক কপছয অা মথন্ত 

অল্লায যাস্তায় অছে।‘ 

এখাছন যাূরুল্লরা াঃ আরভ ছেলছর্য র্ছি يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) 

অখযা কিছয় কিাছিয াছর্ তরুনা িযছরন। এআ তুরনা িযািাআ তাছরছফ 

আরছভয িনয পকিরত। এয কর্ছি অছে ফাড়ায কিান কধিায িাছযা কনআ। 

এভকনবাছফ িায়াত  তাফরীছেয িািছি يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) এয 

াছর্ কভরাছনা কমছত াছয। অয কভরাছনািাআ তায পকিরত ছফ। 

কিন্তু তাআ ফছর কিাছিয ভস্ত পকিরত তায াছর্ প্রছয়াে িযা  يف سبيل هللا
 يف سبيل هللا কি তাফরীছেয াছর্ ‘খা’ িযা ফা (কিাি কপ াকফকরল্লা) جهاد
(কপ াকফকরল্লা) কি ‘অভ’ িছয তাফরীেছি এয ঈছেয ফানাছনা ম্পূর্থ 

ভ্রান্ত  কবকত্তীন িাকফ োড়া অয কিেুআ নয়। এ ির্াগুছরা তযন্ত গুরুত্বূর্থ। 

ফথিা স্মযর্ যাখা িরুযী। 

কভাি ির্া এআ يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) কযবালাকি িুযঅন  ািীছ 

‘অভ’ (ফযাি) না ‘খা’ (কফছল) এ ফযাাছয ভতাননিয অছে। তছফ 

অছরাচনা মথাছরাচনায ছয ভাযাছপ মািাছতয (মািাছতয ফযছয়য খাত) 

অছরাচনায় এআ ির্াআ কোন্ত ছয়ছে কম يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) এিকি 

কফছল কযবালা র্থাৎ ‘খা’ এফং ির ভুাকেীছনয িভথ েকত এিাআ 

কের (র্থাৎ ির ভুাকেীন কপ াকফকরল্লাছি কি কফছল কযবালা কছছফ 

ফযফায িছযছেন)। 
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তাযা িছরআ يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা) ব্দ ম্বকরত ির ািীছি 

কিতাফুর কিাি র্থাৎ কিাি ধযাছয় ঈছল্লখ িছযছেন। তায ভাছন তাছিয 

কনিি এিা কফছল কযবালা এফং এয াছর্ ম্পৃি পকমরতভূ এিকি 

কফছল িাছিয িনয কনধথাকযত। 

কিন্তু তাফরীে িাভাছতয বাআছয়যা  سبيل هللايف  (কপ াকফকরল্লা) ংক্রান্ত 

ািীগুছরাছি ‘অভ’ িছয কপছরছেন। ফযং তাযা কনছিছিয িািছিআ ঐ ির 

ািীছয مصداق ফা প্রছয়াে কেে াফযস্ত িছযছেন। 

তাযা কভিাতুর ভাাফী ািীছয কিতাফ কর্ছি তাফরীেী িাছিয ির্য কম 

ভুস্তাখাফ কনফথাকচত ংিরন যচনা িছযছেন, তাছত কিাছিয ধযায় ুছযািাআ 

াকভর িছযছেন। 

এয দ্বাযা স্পষ্ট ঈছেয এিাআ কম , তাছিয িাি এিকি কিাি। এ কফলছয় 

ভারানা ভয ারনুযী যঃ এয াছর্ ধছভয অছরাচনা  কচকঠ অিান 

প্রিান ছয়ছে। 

মযছতয ভছনাবাফ এভন কের কম, অভাছিয তাফরীেী িাি কিাি। 

কতকন এি কচকঠছত িকরর কাছফ এ ির্া অভাছি করছখছেন কম, কতযকভকম 

যীছপয এিকি কযয়াছয়ছত তাছফই ঈফায়াহ্  যঃ ভকিছি মায়াছি يف سبيل 

 এয প্রছয়াে কেছে াফযস্ত িছযছেন। তাছর িায়াত  (কপ াকফকরল্লা) هللا

তাফরীছেয িাছি কিন তা প্রছয়াে িযা মাছফ না? অকভ ঈত্তছয করছখকে কম — 

প্রর্ভতঃ 

ঈফায়াহ্  যঃ কিান াাফী নন। ানপী অছরভছিয কনিি াাফীছিয ির্া 

ু ফা িকরর। কিন্তু তাছফইছিয ফযাাছয স্বয়ং আভাভ অফ حخت ানীপা যঃ এয 

ির্া র ىم رخال وحنن رخل — তাযা ভানুল অভযা ভানলু। 
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র্থাৎ তাাঁছিয ির্া অভাছিয ানপী অছরভছিয কনিি حخت ফা স্বতন্ত্র িকরর 

নয়। মকি কিান াাফী এআ কযবালাকি “অভ” (ফযাি) িযছতন তাছর 

এিিা ির্া কের। 

কদ্বতীয়তঃ 

এিভাে িায়াত  তাফরীেআ কিন এয প্রছয়াে কেে ছফ? মকি কিান কিান 

বাআছি ফরছত শুনা মায় — তাফরীেআ দ্বীকন িাি। মযত যঃ এভন ফরছতন 

না। মকি কতকন ফরছতন তাফরীে দ্বীকন িাি। কিন্তু তাফরীে িাভাছতয বাছয়যা 

“” কি “আ” দ্বাযা াছে কিছয়ছেন। 

কভািির্া, তাযা কনছিছিয িািছিআ কিাি ফছরন। ফযং তাযা য়ছতা ািীিী 

কিািছি কিাি ভছন িছযন না। তাাঁছিয ভছত কিাছিয পকিরতগুছরা 

িায়াত  তাফরীছেয ভাছঝ ীভাফে। 

তৃতীয়তঃ 

নয ির দ্বীকন িাি ম্পািনিাযীযা কমভন দ্বীকন কোিান  করখাছরখীছত 

ফযস্ত অছরভযা কনছিছিয িাছিয িনয يف سبيل هللا (কপ াকফকরল্লা)  

কিাছিয পকিরত াফযস্ত িছযন না। এযছয কিন তাফরীছেয বাআযা 

এির ািীগুছরাছি তাছিয িাছিয কেছে ফযফায িছযন? 

এআ কচকঠয য ভারানা ভয ারনুযী াছছফয ে কর্ছি এআ কফলছয় অয 

কিান কচকঠ অছকন। কিান এি কচকঠছত শ্রছেয় ভারানা াছফ এিকি মুকি 

ক িছযকেছরন কম, কিাি র حسن لغريه র্থাৎ ত্ত্বােতবাছফ বাছরা নয় 

নয িাযছন বাছরা। 

 

ফাকযি িৃকষ্টছত কিাি র িভীছন পাাি ৃকষ্ট িযা। অয িায়াত তাফরীে স্বয়ং 

 এিা র অল্লা তা’অরা  ৎিাছিয (ত্ত্বােত বাছরা) حسن لذاتو حسن

প্রকত িায়াত। ুতযাং কম ফ পকিরত  য়াফ حسن لغريه এয িছনয তা 

 ?এয িছনয কিন ছফ না حسن لذاتو حسن
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অকভ ঈত্তছয অযি িযরাভ এবাছফ কক্বয়া (মুকি) দ্বাযা য়াফ াফযস্ত িযা 

গ্রর্ছমােয নয়। কিননা কক্বয়ািা যই অিাছভয কেছে প্রছমািয, য়াফ ফা 

পািাছয়র এফং এ িাতীয় নযানয توقيفي কফলছয় কক্বয়া চছর না। 

(তাক্বীপী ফরা য় এভন কফলয়ছি মায ফাস্তফতা ফান্দায কফছফি দ্বাযা কনরূর্ 

িযা মায় না। কমভন কিান ূযা াছঠ কি য়াফ, কিান অভছর কি য়াফ  

কিান অভছর িত গুনা এছেছে অির ফযফায িছয কিান কোছন্ত ক াঁোয 

কধিায যীয়ত িাঈছি কিয়কন। ফযং িুযঅন  ািীছ মতিুিু ফরা ছয়ছে 

তা কবাছফআ ফার যাখছত ছফ ) 

র্থাৎ এিভ স্পষ্ট কফলছয় িুযঅন ািীছয প্রভান অফযি। তাোড়া 

য়াছফয িভ কফী িছষ্টয নুাছত ছয় র্াছি। (ছমভন ািীছ িূয কর্ছি 

ভকিছি অেভনিাযীয য়াছফয ির্া ফরা ছয়ছে) অয অল্লাআ বাছরা 

িাছনন, কিান িাছি কি কযভার্ িষ্ট  এয য়াফ কি ছফ। িুকনয়ায ভানুল এ 

ফযাাছয কিেুআ িাছনন না। 

স্পষ্ট ির্া র, িছষ্টয কফছফচনায় াকযবাকলি يف سبيل هللا جهاد (কিাি কপ 

াকফকরল্লা) এয ধাছয িাছে তাফরীেী িাি ক োছত াযছফ না। 

এযয কিবাছফ কিাছিয য়াফ  পকিরত ঐ িাছিয িনয প্রছমািয ছত 

াছয। অি মথন্ত ভুাকিি অছরভছিয কিঈআ এ ির ফর্থনাছি নয কিান 

দ্বীকন িাছি ফযফায িছযন কন। 

পায়িাঃ 

ঈছযাি অছরাচনায় “” এফং “আ” এয ির্া ছয়ছে (“তাফরীে দ্বীকন 

িাি”/ “তাফরীেআ দ্বীকন িাি” )। এিা এিিা ঈিাযর্ দ্বাযা বাছরাবাছফ 

কফাঝা মায়। কন্দুস্তাছনয এিকি ফড় ীযি খন্ড, কিাকনুয। এিা তযন্ত ভূরযফান 

ীযা। মকি তা াত কর্ছি ছড় কোি ফড় াাঁচ িুিযা ছয় মায় তাছর এ 

িুিযাগুছরা ভুরযীন ছফ না। প্রকতকি িুিযায কিেু না কিেু ভূরয র্ািছফআ। 
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কিন্তু কিান িুিযায এ কধিায কনআ কম ক ফরছফ, “অকভআ ঐ কিাকনুয”। যাাঁ, 

প্রকতকি িুিযা এআ ির্া ফরছত াযছফ কম, “অকভ কিাকনুয” ভাছন 

কিাকনুছযয এিকি ং। 

ঈি ঈিাযর্ দ্বাযা এির্া স্পষ্ট য় কম, নফী াঃ এফং াাফাছয় কিযাভ যাকমঃ 

এয ির িাি এিকি ূর্থ কিাকনুয কের। তাাঁযা এিআ াছর্ িাই, ভুফাকল্লে, 

ভুপাকয, ভুাকে, পকি, ভুিাকি কেছরন এফং তাাঁযা যািয চারাছতন। 

কিন্তু যফতথীছত এআ ফ িাি রৃ্ি ৃর্ি ছয় কেছে। ুতযাং কম কিান দ্বীকন 

িািিাযীযা এ ির্া ফরছত াছযন কম, অকভ াাফী য়ারা িাি িকয। কিন্তু 

িাছযাযআ এির্ অফরায কধিায কনআ কম, ক ফরছফ, অকভআ এিভাে াাফী 

য়ারা িাি িকয। 

অল্লা তা’অরা অভাছিয িরছি এ কফলয়কি কফাঝায তাঈপীি িান িরুন 

এফং কম ফ বুর-ত্রুকি ছচ্ছ তায ংছাধন িরুন। অভীন। 

-ূেঃ কতাপাতুর অরভায়ী। 


